
 

XXII Orzyski Bieg Uliczny ph. „Żyj bez nałogów” 

Orzysz, 12 czerwca 2015 

 
 

Regulamin 

1. Cel 

a) promocja zdrowego stylu życia – bez nałogów i uzależnień 

b) popularyzacja aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu sportowym 
 

2. Organizatorzy 

a) Burmistrz Orzysza 

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu 

c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu 
 

3. Termin i miejsce 

a) bieg główny odbędzie się w dniu 12.06.2015 r. (piątek) o godz. 10.00, na trasie: Dworzec PKP – Stadion 

Miejski w Orzyszu 

b) przedszkola i klasy I szkół podstawowych – jedno okrążenie na płycie stadionu – godz. 9.30 

c) klasy II i III szkół podstawowych – dwa okrążenia na płycie stadionu – godz. 9.30 

d) klasy IV-VI szkół podstawowych – start ze Szkoły Podstawowej ul. Wojska Polskiego – godz. 10.05 

e) gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, seniorzy – start z dworca PKP – godz. 10.00 
 

4. Uczestnictwo  

a) udział w biegu jest bezpłatny 

b) prawo startu mają zawodnicy nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do biegania 

c) zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać ważną legitymację szkolną oraz zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych zezwalającą na udział w biegu 

d) uczestników biegu obowiązuje strój sportowy 
 

5. Kategorie wiekowe 

a) przedszkola i młodsi (kat. A) 

b) szkoły podstawowe (kl. I kat. B, kl. II kat C, kl. III kat. D, kl. IV kat E, kl. V kat F, kl. VI kat. G) 

c) szkoły gimnazjalne (kl. I kat. H, kl. II kat. I, kl. III kat. J) 

d) szkoły ponadgimnazjalne (kat. K) 

e) seniorzy - OPEN (kat. L) 

f) zawodnicy startują w numerach startowych wydanych przez Organizatora 
 

6. Zgłoszenia 

a) zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 czerwca do godz. 15 w osobiście w biurze MOSiR, telefonicznie 

na nr 87 423 01 86 bądź mailem na adres mosir@orzysz.pl 

b) grupy szkolne zobowiązane są do przesłania listy startujących faxem na nr 87 423 01 86 bądź mailem na 

adres mosir@orzysz.pl do dnia 8 czerwca 
 

7. Nagrody 

a) miejsca I-III medale  

b) wszyscy uczestnicy – dyplomy 

c) spośród zawodników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe 
 

8. Postanowienia końcowe 

a) interpretacja regulaminu, rozstrzygnięcia końcowe i sprawy nie ujęte w regulaminie przysługują wyłącznie 

organizatorom 

b) w trakcie biegów organizowanych na Stadionie Miejskim uczestnicy przebywają pod nadzorem opiekuna 

na trybunach. Zabrania się przebywania na płycie boiska osobom nie uczestniczącym w biegu 

c) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz 

zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników 

d) uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt organizatorów  
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